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   בפסיכולוגיה .B.A -" בוגר" לתואר  לימודים כניתת
 

 התוכנית מטרת
 

תיאוריות ומהמחקרים בתחום. מי שמתעניין בנפש האדם ומעוניין לקבל טעימה ראשונית מההתוכנית מיועדת ל

מעשית בפסיכולוגיה. -הלימודים להקנות רקע בסיסי בענפי הפסיכולוגיה השונים מבלי לתת הכשרה מקצועית מטרת

בין הנושאים שייסקרו במהלך הלימודים: התהליכים הפיזיולוגיים והקוגניטיביים העומדים בבסיס ההתנהגות 

זקנה; ההבחנה בין נורמלי ואבנורמלי, הסבר התנהגויות חברתיות ועוד. האנושית; שלבי התפתחות האדם מלידה ועד 

התוכנית משלבת בין הקניה של ידע פסיכולוגי כללי במסגרת קורסים תיאורטיים לבין התנסות אמפירית הלכה 

חוגי, -למעשה בתחומים שונים במסגרת קורסים מתודולוגיים. התוכנית מאפשרת בחירה באחד משני המסלולים: חד

חוגי, המאפשר לשלב את לימודי הפסיכולוגיה עם לימודים בתחומים סמוכים -הכולל קורסי העמקה בפסיכולוגיה, ודו

 למקצוע זה, כגון קרימינולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ופוליטיקה וממשל.

 
 :'א בשנה הלימודים כניתת מבנה

 

 הקורס
 'מס

 ז"נ

 מעבר דרישות

 מוקדם לימוד עובר ציון

 'א סמסטר
 קורסי מבוא

 - 75 4 מבוא לפסיכולוגיה

 - 75 4 מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית

 מבוא לפסיכולוגיה 75 4 מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 קורסים מתודולוגיים

 - 75 4 תרגיל + מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב א'

 * העשרה יצירה יהודית וקורסי קורסי

 - 60 4 ספרות תלמודית 

 - 60 2 אישית א'-תקשורת בין

  60 2  סוגיות בהורות

 'ב סמסטר

 מבוא קורסי

 - 75 4 מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית

 - 75  )המשך( מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית

 מבוא לפסיכולוגיה 75  )המשך( מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 - 60 2 חישה ותפיסה

 קורסים מתודולוגיים

 - 75 4 תרגיל + קה ושימושי מחשב ב'מבוא לסטטיסטי

    העשרהיצירה יהודית וקורסי קורסי 

 - 60 2 אישית ב' -תקשורת בין

נוסף זאת   ,'עד סוף שנה א ובאנגלית  חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית ,על פי תקנון המכללה
 תקנון המכללה. מלא של החובות ראה בפירוט . הלימודים הספציפית תוכניתלעמידה בדרישות המעבר של 

 

 קורסי העשרה ניתנים לשינוי 



 של המכללה האקדמית אשקלון     .B.A               81                                                          ידיעון

 

 :'ב בשנה הלימודים כניתת מבנה
 

 הקורס
 'מס

 ז"נ

 מעבר דרישות

 מוקדם  לימוד עובר ציון

 'א סמסטר
 קורסי ליבה

  60 4 קריאה ביקורתית

  60 2 למידה

 60 4 תיאוריות באישיות
יה מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לפסיכולוג

 התפתחותית

 70 2 *הרצאה –מעבדה ניסויית 
     מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב 

 שיטות מחקר –*תנאי מקביל       +ב א

 70 2 מעבדה ניסויית א'
     מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב 

 שיטות מחקר –*תנאי מקביל     ב + א

וגית, חישה פסיכולוגיה פיזיולמבוא ל 60 2 פסיכולוגיה קוגניטיבית א'
 ותפיסה

 קורסים מתודולוגיים

 70 3 + תרגיל*סטטיסטיקה רב משתנית
      מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב

 ב + א

 70 3 *תרגיל + שיטות מחקר א' הרצאה
     מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב 

 מעבדה ניסויית –*תנאי מקביל  ב + א

 יצירה יהודיתקורסי 

  60 4  פיה יהודיתרעיונות יסוד בפילוסו

 'ב סמסטר
 קורסי ליבה

  60  )המשך( קריאה ביקורתית

 מבוא לתיאוריות באישיות 60 4 פסיכולוגיה אבנורמלית

פסיכולוגיה פיזיולוגית, חישה מבוא ל 60 2 ב' פסיכולוגיה קוגניטיבית
 ותפיסה

    

 70 2 *מעבדה ניסויית ב'
     מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב 

, מעבדה ניסויית א'                                 ב + א
 שיטות מחקר - *תנאי מקביל

 קורסים מתודולוגיים

 70 3 *תרגיל + שיטות מחקר ב' הרצאה
     מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב 

, שיטות מחקר א'                                            +ב א
 תמעבדה ניסויי -* תנאי מקביל

 *תנאי מקביל קריאה ביקורתית 60 2 סמינריון -פרו

 פסיכולוגיה עיונית מחקרית

  60 2 תפיסת פנים

 יצירה יהודיתקורסי 
 רעיונות יסוד בפילוסופיה יהודית

  60  )המשך(

 זאתו ,'עד סוף שנה א ובאנגלית  חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית ,על פי תקנון המכללה
 תקנון המכללה.פירוט מלא של החובות ראה ב .הלימודים הספציפית תוכניתף לעמידה בדרישות המעבר של נוס
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 :'ג בשנה הלימודים כניתת מבנה

 הקורס

 מס'

 נ"ז

 דרישות מעבר

 לימוד מוקדם ציון עובר

 'א סמסטר
 רפואיתפסיכולוגיה 

  60 4 היבטים פסיכולוגיים על חקר המוח

  60 2 של טעות רפואית פסיכולוגיה

  60 2 מבוא לפסיכותרפיה

 פסיכופתולוגיה

  60 2 התמודדות עם מצבי לחץ

  60 3 התפתחותית הפסיכופתולוגי

 פסיכולוגיה עיונית מחקרית

    

  60 2 הורה בגיל הרך-המשחק הממוקד ביחסי ילד

 פרקטיקום מחקרי

שיטות מחקר א +ב, מעבדה  60 4 )שנתי( מחקר אינטגרטיבי בפסיכולוגיה חברתית
 ניסויית א + ב

  סמינריונים

  60 4 )שנתי( חשיבה היוריסטית
 מוח והתנהגות לאורך טווח החיים מילדות לזיקנה

  60 4 )שנתי(

 יצירה יהודיתקורסי 

  60 4 )שנתי(  תולדות עם ישראל

 'ב סמסטר
 קורסי ליבה

עבדה שיטות מחקר א+ב, מ 60 2 מבוא לתורת המבחנים
 ניסויית א+ב

 פסיכולוגיה רפואית

  60  היבטים פסיכולוגיים על חקר המוח )המשך(

  60 2 התמכרויות: גורמים, אבחון וטיפול

 פסיכופתולוגיה

  60 2 התמודדות עם מחלות ונכויות קשות וממושכות

  60 2 דינמיים -היווצרות פתולוגיה: תהליכים פסיכו

 פסיכולוגיה עיונית מחקרית

  60 2 סמים והתנהגות

  60 2 הורה-משחקיית משחק ושיח ילד

 פרקטיקום מחקרי  

שיטות מחקר א + ב, מעבדה  60  מחקר אינטגרטיבי בפסיכולוגיה חברתית )המשך(
 ניסויית א + ב

  סמינריונים

  60  )המשך( חשיבה היוריסטית
מוח והתנהגות לאורך טווח החיים מילדות לזיקנה 

  60  )המשך(

 קורסי יצירה יהודית

  60  )המשך( תולדות עם ישראל
ובאנגלית עד סוף  ,'חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א על פי תקנון המכללה

פירוט מלא של החובות ראה  .הלימודים הספציפית תוכניתנוסף לעמידה בדרישות המעבר של , זאת 'אשנה 
 תקנון המכללה. ב
 
 .הלימודים בתוכניתיתכנו שינויים  *
 


